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SILVA, Jair Militão da (org.). Os educadores e o cotidiano escolar. Cam-
pinas, SP: Papirus, 2000.

Ivanise Monfredini*

Depois de uma década de im-
plementação de reformas educacionais 
de cunho neoliberal, é possível, atual-
mente, enxergar sem paixão as primeiras 
conseqüências de tais políticas para a 
escola pública. 

Decantada a poeira da perplexi-
dade inicial quando educadores, pais e 
alunos foram literalmente “tomados de 
assalto” pela emergência e rapidez com 
que tais reformas foram implantadas, po-
demos afirmar que, com raras exceções, 
os resultados se expressam desoladores. 

Em que pesem os números 
alardeados pelo governo que indicam 
o aumento na taxa de escolarização de 
crianças entre 7 e 14 anos, parece-nos 
que a escola pública, como local de 
trabalho e aprendizagem, chega ao fim 
do milênio com sérios problemas. Por 
esse motivo, é fundamental, neste mo-
mento, voltarmos nossa atenção para o 
que ocorre dentro da escola. É isso que 
propõem os autores dos textos do livro 
Os educadores e o cotidiano escolar, e daí 
deriva sua importância maior.

Se, por um lado, há educadores 
que reconhecem hoje, na escola, um 

espaço mais democrático e com maior 
autonomia, em que se busca realizar o 
trabalho educacional de forma coletiva, 
por outro, denunciam a falta de par-
ticipação dos alunos e de articulação 
com a comunidade, o excesso de bu-
rocracia e, principalmente, o abandono 
da escola por parte do Estado, materiali-
zado na falta de pessoal administrativo, 
nas péssimas condições salariais e na 
deterioração dos equipamentos, entre 
outros problemas. 

No entanto, apesar de todas as 
limitações, é na escola pública que po-
demos encontrar as mais variadas ações 
e projetos que, certamente, refletem 
esse universo que abriga e expressa as 
históricas contradições produzidas por 
nossa sociedade. Tanto podem acenar 
para algo que represente a (re)ação ao 
que está colocado quanto para sua mera 
reprodução.

É nesse contexto multifacetado 
que se insere Os educadores e o cotidiano 
escolar, coordenado pelo educador e 
professor da USP Jair Militão. Os auto-
res dos seis textos que compõem a obra 
não pretendem discutir as políticas edu-
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cacionais implantadas, mas sim a rede 
de ligações desde a sua formulação até 
que atinjam a realidade escolar, já que, 
conforme afirma Luis Carlos Caseiro 
num dos textos que compõe o livro:

A racionalidade dominante não 
é a última instância que define a 
realidade cotidiana. Nesse pequeno 
mundo, impera a heterogeneidade. 
O poder instituído tenta homoge-
neizar o cotidiano escolar, mas os 
sujeitos resistem de diversas formas; 
constroem identidades – coletivas 
ou individuais. A vida cotidiana é 
contraditória, heterogênea e plena 
de significados diversos, em relação 
às propostas estatais. (p. 58)

De um modo geral, há dois “fios 
condutores” a partir dos quais podemos 
construir a ligadura entre os textos: de 
um lado, aqueles que ressaltam as repre-
sentações e a cultura escolar e, de outro, 
aqueles em que os autores analisam a 
escola, informados pelo humanismo 
cristão.

Abordando temas ligados aos 
educandos, à administração escolar, à 
formação do educador, à munici-pa-
lização do ensino e à participação da 
comunidade, os autores pretendem 
subsidiar a reflexão de educadores sob 
um ponto de vista, no mínimo, dife-
rente do que estamos acostumados a 

encontrar nas discussões promovidas 
pela academia. Vale ressaltar que dois 
dos textos que compõem a obra foram 
escritos por pessoas que exerceram fun-
ções administrativas dentro do sistema 
municipal de ensino. Desta forma o 
livro permite ao leitor, acostumado à 
opinião de acadêmicos que analisam as 
políticas educacionais “de fora”, vislum-
brar a análise e compreensão de quem 
ocupou por algum tempo o lugar de 
fazedor dessas políticas. Daí o interesse 
dos textos de Jair Militão da Silva e João 
Pedro da Fonseca.

É justamente o ponto de vista 
do dirigente que Jair Militão da Silva 
se propõe a discutir no texto Políticas 
Públicas e o cotidiano escolar: mudanças 
que acontecem e perduram. 

Pela constatação de que, no 
campo das políticas públicas, prevalece 
o “valor da palavra como criadora de 
realidades, [em que] as coisas e pessoas 
estão pensadas em um discurso com 
racionalidade que prescinde da consi-
deração do trabalho como mediador 
entre o desejo e sua concretização” (p. 
39), o autor reafirma a necessidade de 
o dirigente assumir uma postura que 
leve em conta o trabalho humano, nas 
dimensões objetiva e subjetiva, ou seja, 
para ele é imprescindível que o dirigente 
considere a dimensão cultural constitu-
tiva de todo ser humano.

Marly Costa Patrão também cha-
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ma a atenção para os aspectos culturais e 
das representações no cotidiano escolar, 
discutindo-as, porém, como um dado 
importante na formação dos educa-
dores. Por esse motivo é fundamental, 
para a autora, o processo contínuo e 
dinâmico de identificação e reflexão 
sobre as representações dos educadores, 
uma vez que 

... ao deixar aflorar essas represen-
tações, [o educador] começa a ter 
clareza sobre seu pensar, sentir, 
querer e agir no cotidiano escolar 
e, a partir daí, poderá implementar 
um significativo processo, revendo 
alguns comportamentos, princípios 
e preconceitos, construindo experi-
ências alternativas, numa relação de 
troca. (p.72)

Após tecer breves considerações 
históricas e teóricas sobre a questão 
da representação de sujeitos, Marly 
Costa Patrão defende a importância de 
considerá-las no processo de formação 
continuada dos educadores.

As representações também são 
o fio condutor do texto de Helena 
Mello de Carvalho: Os educandos e o 
cotidiano escolar. A professora apresenta 
algumas análises feitas a partir de uma 
pesquisa qualitativa etnográfica sobre as 
representações de alunas do magistério. 
Analisa o registro das falas das alunas, 
procurando identificar as característi-

cas da cultura primeira e a relação dela 
com a cultura elaborada que pretendem 
alcançar. Considera, para esta análise, 
três categorias: o âmbito escolar, o âm-
bito das relações pessoais e a formação 
profissional.

João Pedro da Fonseca, autor 
do texto Municipalização do ensino e 
humanismo, e Maria Tereza P. M. da 
Silva, autora do texto Sobre o trabalho 
humano – seu significado mais amplo e 
sua relação com a educação, conduzem 
suas análises a partir do humanismo na 
vertente católica.

No primeiro texto, o autor faz 
algumas reflexões sobre a municipa-
lização do ensino, tratando este processo 
do ponto de vista do humanismo de 
Maritain e Lebret. É que, além de dis-
cutir o tema, o autor pretende resgatar 
o humanismo, recolocando-o no campo 
cultural, a partir do qual se constituem 
os significados e identidades de edu-
cadores, políticos e administradores 
públicos.

No segundo texto, a autora 
procura aprofundar a reflexão sobre o 
sentido do trabalho em educação, uma 
vez que é muito comum deparamos 
com professores cansados, desmotiva-
dos, sem visualizarem um sentido para 
as atividades do dia-a-dia. Este só pode 
ser encontrado pelo modo como cada 
um participa de sua profissão. Desta 
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forma, a autora, tendo como base uma 
ética cristã-católica, apresenta uma de-
finição sobre o homem e o trabalho e 
sobre a educação, retirando daí alguns 
elementos para uma pedagogia e para a 
formação do educador.

A escola é espaço plural no 
qual parecem caber múltiplas repre-
sentações. A leitura da obra reafirma 
este fato e chama a atenção para a 
necessidade de o educador assumir a 
sua visão de mundo, como condição 
essencial para que o seu trabalho adqui-
ra sentido. De fato, existe a sugestão, 
na obra, de uma cultura, uma visão de 
mundo que se coloca como alternativa. 
Nesse sentido, ela é importante, pois 
representa um contraponto em tem-
pos de verdadeira violência simbólica 

neoliberal. Porém, tomar esta visão de 
mundo na forma como propõem os 
seus autores é correr o risco de perpe-
tuar aquilo que se nega. 

A crítica não é suficiente para 
justificar a escolha de uma determinada 
filosofia ou visão de mundo. A nossa 
escolha como educadores, assim como a 
dos autores, não é meramente intelectu-
al, mas sim, como já afirmou Gramsci, 
expressão de contrastes mais profundos 
de natureza histórico-social. Entende-
mos que a obra traz esta limitação, uma 
vez que toma as políticas educacionais 
como dadas, eludindo as contradições 
históricas que a produziram. Faz a crí-
tica sem desvelar a realidade aparente e 
o discurso ilusório. 


